
 

Barbermaskine til effektiv
og beskyttende barbering

Shaver series 6000

 
MultiPrecision-blade til tæt
barbering

Antifriktionsbelægning
beskytter huden

Våd- og tørbarbering

Præcisionstrimmer,
næsehårstrimmer, etui

 

S6650/48

Mindre hudirritation
med antifriktionsbelægning

Philips 6000-serien giver effektiv glatbarbering og reducerer samtidig

hudirritation. Antifriktionsbelægningen gør, at barbermaskinen glider nemt hen

over huden og minimerer rødme og irritation. Denne model har indbygget

SmartClick-præcisionstrimmer samt næsehårstrimmer og leveres med et hårdt

opbevaringsetui.

Barberingsresultat

MultiPrecision-bladene løfter både lange og korte hårstrå op

MultiFlex-hovederne følger ansigtets konturer

Blid mod huden

Antifriktionsbelæg for glat barbering med mindre hudirritation

Skånsom beskyttelsesindstilling, som er blidere mod sart hud

Hudplejesystemet glider let for at beskytte huden

Aquatec til våd- og tørbarbering

Brugervenlig

Barbermaskinen kan skylles under rindende vand

Én times opladning, 5 minutters hurtigopladning

60 minutters trådløs barbering

LED-skærm med ikoner for rengøring, batteriniveau, udskiftning af barberhoved og

rejselås

Præcisionstrimmer, næsehårstrimmer og hårdt etui medfølger
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Vigtigste nyheder

MultiPrecision-bladene løfter både lange og

korte hårstrå op

Få en barbering, som er hurtig og tæt, samtidig

med at huden beskyttes. MultiPrecision-

bladene løfter både lange og korte hårstrå op,

så du kan barbere dig mere effektivt, og

eventuelle skægstubbe fjernes med blot få

strøg.

Antifriktionsbelæg for glat barbering uden

hudirritation

Skæreringene har en særlig belægning, som

reducerer friktionen mod huden, så du får en

enkel og glat barbering, der minimerer

hudirritation.

MultiFlex-hovederne følger ansigtets

konturer

Barbermaskinens MultiFlex-hoveder roterer i

fem forskellige retninger uafhængigt af

hinanden. De følger ansigtets konturer og får

barbermaskinen til at glide mere behageligt

hen over huden med minimal modstand.

Skånsom beskyttelsesindstilling, som er

blidere mod sart hud

Får du normalt rød eller irriteret hud efter

barbering, kan du vælge en mere skånsom

rotationshastighed, der er beregnet til at give

ekstra beskyttelse og være blidere mod huden.

Hudplejesystemet glider let for at beskytte

huden

Hudplejesystemet gør, at du kan barbere tæt

uden at risikere snitsår. Takket være hovedets

afrundede profil glider barbermaskinen blødt

hen over huden og beskytter den.

Aquatec til våd- og tørbarbering

Tilpas din barberingsrutine til dine behov. Med

Aquatec til våd- og tørbarbering kan du vælge

mellem en hurtig og behagelig tørbarbering

eller en opfriskende vådbarbering. Du kan

barbere dig med barbergel eller barberskum,

selv under bruseren.

Én times opladning, 5 minutters

hurtigopladning

Oplad barbermaskinen på kun én time takket

være det kraftfulde og energieffektive

litiumbatteri. Hvis du har travlt, giver fem

minutters opladning strøm nok til en barbering.

60 minutters trådløs barbering

Barber trådløst i 60 minutter med fuldt opladet

batteri.

Barbermaskinen kan skylles under rindende

vand

Åbn blot barberhovedet, og skyl det grundigt

under rindende vand.
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Specifikationer

Barberingsresultat

SkinComfort: System, der beskytter huden,

Antifriktionsbelægning, AquaTec Wet & Dry,

Værntilstand

Barberingssystem: MultiPrecision-knivsystem

Konturfølgende: MultiFlex-hoved

Brugervenlig

Display: 3-niveau-batteriindikator, Indikator for

lavt batteriniveau, Rengøringsindikator,

Indikator for udskiftning af skær,

Rejselåsindikator

Wet & Dry: Våd og tør brug

Rengøring: Vaskbar

Betjening: Kun til brug uden ledning

Strøm

Batteritype: Litiumion

Driftstid: 60 min. / 21 barberinger

Opladning: Fuld opladning på 1 time, Hurtig

opladning på 5 min. til 1 barbering

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Service

2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskiftes hvert 2. år med

SH50

Tilbehør

SmartClick: Præcisionstrimmer,

Næsehårtrimmer

Etui: Rejseetui
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